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Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

  

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  19. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Č. j.: 002/2020                A. 1.2.9            A10 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy   

Pedagogická rada projednala dne 

Nepedagogičtí pracovníci seznámeni 

dne 

23. 06. 2020 

26. 08. 2020 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných 

zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů se zaměstnanci školy  
 

Práva žáka 

 

 Žák má právo vyjadřovat svobodně svoje názory v záležitostech, které se ho týkají při 

dodržování pravidel slušné komunikace, má právo vznášet dotazy a má právo na své 

dotazy obdržet odpověď. 

 Žák má právo podílet se na dění ve školní družině, může přicházet s nápady a návrhy, 

které se týkají činnosti školní družiny. 

 Žák má právo využívat přiměřeně svému věku a schopnostem materiální vybavení školní 

družiny. 

 Žák má právo na ochranu před vměšováním a zasahováním do svého soukromí, do 

korespondence a na ochranu před nezákonnými útoky na svoji pověst. 
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 Žák má právo být chráněn před jakoukoliv formou nevhodného zacházení a nesmí být 

podroben nepřiměřenému trestání. Má právo na ochranu před používáním návykových 

látek, před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a 

zanedbáváním. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí. Má právo na 

vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek, 

dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi 

předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.  

 Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí. Žáci mají právo 

používat zařízení a hračky ve ŠD.  

 

 

Práva zákonných zástupců žáka 

 

 Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování 

svého dítěte ve školní družině. 

 V případě mimořádného zhoršení chování žáka informuje vychovatelka zákonné zástupce 

žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem.  

 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost. 

 Odhlásit žáka může jen ke konci prvního pololetí zákonný zástupce na základě písemné 

odhlášky. 

 

 

Žáci jsou povinni 

 

 Řádně docházet do školní družiny. Za žáka, který byl ve škole, ale do školní družiny se 

nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

 Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti. 

 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, dodržuje řády odborných učeben. Chová 

se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Žáci nesmějí do školní družiny nosit 

nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

 Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. 

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Žák chodí vhodně a čistě 

upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. 

 Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před 

poškozením. V případě záměrného zničení zařízení nebo hraček školní družiny je 

povinen je opravit, nahradit nebo zaplatit. 

 Žáci nesmí opustit školní družinu bez vědomí vychovatelky. 

 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a 

zdraví škodlivých látek). Je zakázáno šikanování. 

 Do družiny žáci nosí pouze věci potřebné k zájmovému vzdělávání, cenné věci do 

družiny nenosí. Po dobu žáka ve školní družině platí zákaz používat mobilní telefon, 

tablet, chytré hodinky tzv. „smartwatch“. Mobilní telefon mohou do školní družiny 

přinést jen s vědomím zákonných zástupců. Po celou dobu pobytu ve školní družině musí 

být přístroje vypnuty.  

 Hrubé opakované slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči 

ostatním žákům se považují za závažné porušení povinností žáka. 
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 Žák, který odešel ze školní družiny domů nebo kroužku, se již ten den do družiny 

z organizačních důvodů nemůže vrátit. 

 

 

Povinnosti zákonných zástupců žáka 

 

 Zajistit, aby žák docházel do školní dužiny řádně, pravidelně a včas. 

 Seznámit se s vnitřním řádem školy a školní družiny a respektovat je, řádně zdůvodňovat 

nepřítomnost žáka ve družině, a pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových 

aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době. 

 Rodiče jsou povinni se aktivně informovat o změnách týkající se školní družiny na 

webových stánkách školy nebo školní družiny. 

 Na vyzvání ředitele školy nebo vychovatelky se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka. 

 Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového 

vzdělávání. 

 Aktualizovat informace v Zápisníku školní družiny, zvláště kontakty zákonných 

zástupců. 

 Zákonný zástupce žáka je povinen se dostavit k projednání náhrady škody způsobené na 

inventáři a zařízení školní družiny a školy. 

 Onemocní-li žák nebo některá z osob, se kterou bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí 

zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně vychovatelce nebo vedení školy. Tento žák 

se může účastnit zájmového vzdělávání jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 

 Platit řádně a včas úplatu za zájmové vzdělávání. 

 

 

Vzájemné vztahy žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní družině 

 

 Komunikace mezi vychovatelkami a žáky i vychovatelkami a zákonnými zástupci žáků 

se odehrává na základě slušnosti, vzájemného respektu a tolerance. Nejsou přípustné 

žádné urážky, ponižování, zesměšňování a vulgární vyjadřování. 

 Žáci dodržují pokyny vychovatelek. 

 Každý žák se podle svých schopností a sil snaží přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy 

mezi žáky a vychovatelkami, ale i mezi žáky navzájem, byly vytvářeny na základě 

vzájemného respektu a tolerance. 

 Vychovatelky i žáci se snaží podle svých možností přispívat k tomu, aby ve školní 

družině vládla klidná a přátelská atmosféra, aby se všichni ve školní družině cítili 

příjemně a bezpečně. 

 Každý pedagogický pracovník je povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR 

zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a 

zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, 

bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, 

které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 
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Provoz a vnitřní režim školní družiny     

   
Přihlašování a odhlašování 

 

 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která 

zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, 

vyřizování námětů a stížností. 

 Docházka do školní družiny je nepovinná, slouží k zájmovému vzdělávání dětí. Do školní 

družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku na základě řádně vyplněné a včasně podané 

přihlášky zákonnými zástupci. Žáci 5. ročníku se nemohou z organizačních důvodů 

zúčastnit docházky do školní družiny ve dny, kdy mají 6 a více vyučovacích hodin. O 

konečném přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Přednostně se přijímají 

žáci přihlášení k pravidelné denní docházce. 

 O přijetí účastníka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

 Úplata za školní družinu je splatná předem, platí se ve dvou splátkách za období září – 

leden a  únor - červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Platba se 

provádí na účet základní školy. Každý žák má přidělen v seznamu variabilní symbol, na 

základě kterého je identifikována úhrada školného.  

 Vzhledem k nutnosti zajištění hladkého chodu veškeré administrativy, v případě 

neuhrazení částky do data splatnosti, bude zákonným zástupcům odeslána upomínka. 

Pokud i tak nebude poplatek uhrazen, může to být považováno za nesplnění podmínek 

k přijetí do školní družiny. Následně může být žák z docházky školní družiny vyloučen. 

 Zápis žáků do školní družiny, pro každý následující školní rok, probíhá v dubnu, je 

nezbytné podávat přihlášku v termínu do každého školního roku zvlášť. Termín pro 

podání přihlášky bude vždy v dostatečném předstihu zveřejněn na webových stránkách 

školní družiny. 

 Zákonní zástupci žáka vyplní v přihlášce do školní družiny rozsah docházky žáka a 

způsob odchodu žáka ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány i v Zápisníku 

školní družiny.  

 Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák 

odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v Zápisníku 

do školní družiny, sdělí zákonní zástupci školní družině písemně.  

 Odhlášení žáka ze školní družiny je prováděno na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců jen ke konci prvního pololetí. 

 Ředitel školy může v případě závažného porušení povinností žáka rozhodnout o jeho 

vyloučení ze školní družiny.  

 

 

Organizace činnosti  

 

 Provozní doba školní družiny je ráno od 6:30 h. do 7:40 h., odpoledne od 11:40 h. do 

16:30 h. 

 Rozvrh činnosti školní družiny: 

o 6:30 - 7:15 příchod do ranní družiny 

o 6:30 - 7:40 ranní družina 

o 11:40 - 13:30 hygiena, oběd, aktivní odpočinek po vyučování, odcházení žáků 

z družiny 

o 13:30 - 15:00 pobyt na hřišti, sportovní, rekreační, výtvarné a jiné činnosti 

o 15:00 - 16:30 hygiena, individuální hry, stolní a společenské hry, činnost 

kroužků, odcházení žáků z družiny 
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 Žáky je možné vyzvednout od 12:30 h. do 13:30 h nebo od 15:00 h. do 16:30 h. Tytéž 

časy platí i při samostatných odchodech žáků. 

 Žák nemůže být uvolněn ze školní družiny bez písemné žádosti, na ústní žádost 

sourozence, ani na základě telefonického hovoru, SMS nebo mailu. 

 Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují.    

 Podmínky přechodu žáků z vyučování do školní družiny a mezi družinou a zájmovými 

útvary školy: 

o Žáky 1. a 2. ročníku, jejichž vyučování končí po 4. vyučovací hodině, přebírá od 

učitele vychovatelka bezprostředně po skončení vyučování přímo ve třídách. 

o Žáci 3. - 5. ročníku a žáci 2. tříd, kteří končí po 5. vyučovací hodině, docházejí do 

školní družiny samostatně po skončení vyučování.  

 

 

 

Spojování oddělení 

 

Žáci se spojují v době, kdy vychovatelé vedou zájmový kroužek, vykonávají dozor u vchodu 

školy anebo končí provoz v oddělení. Při spojování odvádí vychovatelé žáky ze svého oddělení 

do jiného oddělení určeného rozpisem. V případě zájmových kroužku si vychovatelé osobně 

vyzvedávají přihlášené žáky ze všech oddělení, po skončení kroužku jsou žáci propuštěni na 

základě samostatných odchodů nebo čipového systému, zbývající žáci jsou předáni do 

koncového oddělení. 

 

Doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny 

 

Žáky si mohou rodiče vyzvednout pouze prostřednictvím čipového systému. Žák bude propuštěn 

na základě použití čipu nebo stanoveného samostatného odchodu. Podrobné informace 

k čipovému systému jsou k dispozici na webových stránkách školy 

a) Po obědě nejdříve v 12:30 do 13:30 žáky, kteří končí vyučování v 11:40 

b) Po obědě nejdříve v 13:25 do 13:30 žáky, kteří končí vyučování v 12:35 

c) Od 15:00 – 16:30 průběžně dle čipového systému 

Žáci se neuvolňují v době pobytu venku, či tvořivé nebo relaxační činnosti v odděleních od 

13:30 do 15:00 hod. 

Při samostatném odchodu z oddělení obdrží dítě kartičku se jménem a způsobem odchodu, poté 

kartičku odevzdá vychovatelce na dozoru u vchodu, která dítě propustí. 

Z bezpečnostních důvodů má vychovatelka na dozoru povinnost zkontrolovat s kým žák odchází, 

prosíme zákonné zástupce, aby po přiložení čipu neodcházeli z dohledu dozoru a dítě si převzali 

v prostorách vchodu školy, nebude-li možný vizuální kontakt s vyzvedávající osobou, bude dítě 

posláno zpět do družiny.  

Pokud žák odchází sám bez doprovodu, je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená 

zákonným zástupce v přihlášce anebo na dodatečném lístku. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na 

písemnou žádost zákonných zástupců, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis 

rodičů – žádost je ke stažení na webových stránkách školní družiny. Bez této žádosti nebude žák 

uvolněn, na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Žádosti se zakládají.  

Pokud vyzvedávající nebude mít čip k vyzvednutí žáka, bude vyzván dozorem u vchodu školy 

k vyplnění Žádosti o vydání dítěte (k dispozici bude u vchodu školy) a po ověření dokladu 

totožnosti dozorem bude žák propuštěn ze školní družiny. Tato osoba musí být samozřejmě 

uvedena v přihlášce do školní družiny. Z bezpečnostních důvodů se tyto údaje uchovávají po 

celý školní rok v knize odchodů. Počítejte s časovým zdržením. 
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d) Postup vychovatelů při nevyzvednutí žáka do ukončení provozní doby školní družiny: 

v případě, že se vychovatelce nepodaří s rodiči spojit, zkontaktuje se s pracovnicí 

OSPOD, která se o dítě postará. 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 

ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 
 

 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 

majetek svůj ani jiných osob.  Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu 

žáků ve školní družině nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou, žáci hlásí 

ihned vychovatelce.  

 Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZ. 

 Je zakázáno nošení, držení a distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, 

drogy) v areálu školní družiny. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování 

osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny 

žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školní družiny a při akcích 

školní družiny přísně zakázány. 

 Žákům je přísně zakázáno ve všech prostorách školy manipulovat s elektrickými 

spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením, rozvody plynu a školním zařízením. 

 Z bezpečnostních důvodů je žákům přísně zakázáno otevírání oken a sezení na okenních 

parapetech. 

 Při přecházení žáků na akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu 

a pokyny vychovatelky. 

 Žáci nesmí na území školy a na akcích školy bez souhlasu vychovatelky pořizovat 

zvukové či obrazové záznamy. Nesmí mobilní telefon ani jinou elektroniku využívat k 

činnostem, které mohou ohrozit důstojnost spolužáků a pracovníků školy. 

 Kyberšikana je posuzována jako velmi vážné porušení vnitřního řádu školní družiny.  

 

 

 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 

 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, školní družiny, majetku 

žáků vyzve škola zákonné zástupce k projednání o způsobené škodě. 

 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce.  

 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Zdeněk Mikoška   

ředitel školy 


